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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

Tram. 250-02537/08

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

Adopció

2.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Resolució 631/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el dret a l’autodeterminació i sobre el reconeixement de les consultes populars sobre la independència

Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 64, 03.03.2010, DSPC-C 752

Comissió d’Afers Institucionals
La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda
el dia 3 de març de 2010, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el dret a l’autodeterminació i
sobre el reconeixement de les consultes populars sobre
la independència (tram. 250-02537/08), presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa (reg. 65762) i pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 66110).

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un inventari de monuments megalítics i gravats rupestres postpaleolítics
de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 250-02158/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent
Proposta de resolució sobre la comprovació i la identificació de les restes
d’una ermita al Montsec d’Ares

Resolució
El Parlament de Catalunya:

Tram. 250-02172/08

1. Ratifica la vigència de la Resolució 98/III, sobre el
dret a l’autodeterminació de la nació catalana, adoptada
el 12 de desembre del 1989, i de la Resolució 679/V, adoptada l’1 d’octubre del 1998, de ratificació de l’anterior.
2. Mostra el reconeixement a les consultes celebrades
els dies 13 de desembre de 2009 i 28 de febrer de 2010
en més de dos-cents cinquanta municipis com a expressió de la voluntat de participació política de la ciutadania en la configuració del futur de Catalunya i en el
refermament de la seva realitat nacional, i agraeix la
implicació de les persones voluntàries en els municipis
on s’han organitzat les consultes i a tothom que hi ha
participat.
3. Encoratja la societat civil organitzada, els electes locals i els ciutadans a títol individual en els municipis
que han de celebrar consultes els propers dies 25 d’abril
i 20 de juny de 2010 a treballar conjuntament perquè
tornin a comptar amb una participació important de la
ciutadania.

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

Proposta de resolució sobre la intervenció del Govern en la defensa de la unitat
de la col·lecció del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
Tram. 250-02181/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 47, tinguda el dia 17.03.2010 (DSPC-C 774).

4. Es ratifica en la voluntat d’emprar tots els instruments
jurídics vigents i polítics necessaris per tal que el poble
de Catalunya pugui exercir el dret a decidir.
Palau del Parlament, 3 de març de 2010
El secretari de la Comissió
Pere Bosch Cuenca

La presidenta de la Comissió
Núria de Gispert i Català
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